
A Lupa que melhor cuida dos seus olhos
A única lupa que o protege da luz azul nociva, sem 
alterar a sua percepção das cores.

Proteja-se: Um trabalho de alta qualidade depende da saúde dos seus olhos.

A sua visão é o que tem de mais valioso. Trabalhar em um ambiente com Luz 
LED brilhante e de alta exposição significa que seus olhos estão vulneráveis   a 

luzes UV e azul-violeta prejudiciais. Ao longo do tempo, a luz nociva é um fator 
que contribui para doenças oculares, como catarata ou degeneração macular 
relacionada à idade (DMRI *).

Alguns dos fatores de risco:
•	Longas horas de trabalho num ambiente LED 
de alta exposição
•	Ter mais de 45 anos de idade
•	Disposição genética a DMRI
•	Sintomas prematuros de DMRI

Essilor comprovou que as lentes Eye Protect 
System ™ protegem até tres vezes mais  contra 
a luz azul-violeta do que as lentes de prescrição 

padrão, com base em testes de fotoproteção in vitro em células da retina **. 

As lentes Eye Protect System ™ com o revestimento UV Crizal Forte® diminuem 
a morte celular retiniana induzida pela luz em 25%. Eye Protect System ™ é uma 
combinação do recurso E-SPF index e Smart Blue Filter.

O Eye Protect System ™ é incorporável na Lupa, não se trata 
de um revestimento anti-reflexo.

Proteja os seus olhos da luz azul nociva, sem alterar a 
percepção das cores.

Não há tonalidade amarela residual nem reflexos 
azuis nas lentes Eye Protect System ™, aumentam a 
percepção da cor e mantém a claridade estética. O Eye 
Protect System ™ está disponível nas lentes dos tubos 
das lupas ExamVision.

*  A saúde dos olhos depende de vários fatores (idade, genética, tabagismo, dieta). A luz é um 
dos fatores de risco modificáveis   em que uma lente oftálmica pode atuar. O UV é um fator que 
contribui para a catarata. A luz azul-violeta é um fator que contribui para a DMRI.

** A potência foto-protetora da luz azul-violeta é medida ou calculada. As medições são feitas através de experimentos de 
fotobiologia in vitro realizados pela Essilor e uma terceira parte. As células do EPR fotossensibilizado (Epitélio Pigmentado da 
Retina) são expostas à luz Azul-Violeta, reproduzindo a exposição fisiológica à luz solar do olho de 40 anos de idade. Modelo 
de cálculo está usando um método de interpolação de dados espectrais entre 400 e 455nm. Este modelo foi concebido graças à 
correlação entre medições espectrais e resultados de testes in vitro em células da retina externas, com uma dispersão de 5%. Para 
as lentes Eye Protect System ™ com revestimento Crizal Forte® UV, 25% (+/- 5%) diminuem a morte celular na retina induzida 
por luz versus nenhum filtro. Para lentes padrão: 1,5 ou material Poli com revestimento Crizal Forte® UV, redução de cerca de 7%.
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